Fundo Newton
O Fundo Newton é uma iniciativa do governo britânico destinada a promover o desenvolvimento
social e econômico por meio de parcerias em ciência, tecnologia e inovação. Em sete anos (20142021), deverão ser investidos £735 milhões por meio de diversos programas em 16 países.
Lançado no Brasil pelo Ministro das Finanças Britânico George Osborne em abril de 2014, o Fundo é
parte do compromisso assumido pelo Reino Unido em Assistência Oficial para o Desenvolvimento
(ODA).
Pilares Programáticos
Os programas estabelecidos no âmbito do Fundo Newton são estruturados em três pilares
programáticos: Pessoas, Pesquisa e Inovação. Os pilares visam uma abordagem transversal sobre
desafios em diferentes momentos da produção, promoção e aplicação da ciência.




Pessoas: capacitar e promover o relacionamento e aproximação entre profissionais,
acadêmicos e grupos de pesquisa dos dois países;
Pesquisa: financiar programas de pesquisa colaborativa em temas prioritários para o
desenvolvimento social e econômico;
Inovação: contribuir para aumentar a capacidade de inovação do país parceiro por meio de
programas de capacitação e parcerias em projetos de pesquisa e desenvolvimento.

Como Funciona o Fundo Newton
O Fundo Newton é implementado por meio de 15 instituições britânicas que, em parceria com
instituições locais dos países onde atua, desenvolvem seus programas. Os parceiros de cada um dos
programas estabelecidos são responsáveis pela formulação, divulgação e seleção dos editais, além
do repasse e implementação dos recursos junto aos beneficiários.
No Reino Unido
O Fundo é implementado pelas seguintes instituições britânicas:






The Academies: British Academy, Academy of Medical Sciences, Royal Society e Royal
Academy of Engineering (RAEng)
British Council e HE International
Innovate UK
Met Office
Research Councils UK (RCUK): Arts and Humanities Research Council (AHRC), Biotechnology
and Biosciences Research Council (BBSRC), Economic and Social Research Council (ESRC),
Engineering Physical Sciences Research Council (EPSRC), Medical Research Council (MRC),
Natural Environment Research Council (NERC) e Science & Technology Facilities Council
(STFC)

No Brasil:
O Fundo já estabeleceu parcerias com as seguintes instituições:









Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa (CONFAP)
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
Ministério da Justiça, Comissão de Anistia
Ministério do Meio Ambiente

Parcerias Institucionais no Brasil:
As instituições implementadoras britânicas, na articulação com instituições locais, buscam
estabelecer parcerias orientadas pelos seguintes princípios:





A parceria deve trazer benefícios socais para o país parceiro e estar de acordo com os
critérios da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD).
Chamadas devem ser abertas para participação do público brasileiro e britânico
A proposta deve conter vínculo com o Reino Unido.
A iniciativa deve ser co-financiada com investimento do parceiro local do Newton Fund.

Beneficiários
Os programas do Fundo Newton seguem calendários próprios e, portanto, editais são lançados
durante diferentes momentos do ano. Fique atento aos seguintes sites para mais informações:
www.newtonfund.ac.uk
Rede Britânica de Ciência e Inovação
No Brasil, o Fundo é coordenado pela Rede Britânica de Ciência e Inovação (SIN), cujo principal
objetivo é fomentar a colaboração científica e tecnológica entre o Brasil e o Reino Unido.
A equipe do Fundo Newton desempenha um papel fundamental na governança da iniciativa no
Brasil. Baseada na Embaixada Britânica em Brasília e no Consulado Geral Britânico em São Paulo,
atua como facilitadora e promotora das relações entre parceiros dos dois países, assegurando um
alinhamento estratégico entre os diversos programas criados. É também responsável pelo
monitoramento dos resultados e impactos dos programas do Fundo na relação bilateral entre o
Brasil e o Reino Unido.

